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Глобалните пазари останаха под натиск през юни като резултат от нарастващите
опасения за търговски войни. Регионът на Централна и Източна Европа също се
представи негативно като MSCI EFM Europe + CIS се понижи с 1.44% в еврово изражение,
докато бенчмаркът без Русия загуби близо 2% от стойността си.
Позитивният сентимент при петрола поддържаше настроенията към руския пазар, който
остана стабилен на фона на общите спадове. Руската рубла обаче отчете известна загуба
(-0.8% спрямо еврото).
Най-значителна бе динамиката при турския пазар и валута. Месецът мина под знака на
извънредните президентски и парламентарни избори в Турция. Настоящият президент
Реджеб Ердоган успя да се наложи още на първия тур, което бе последвано от засилена
волатилност на пазарите, която се наблюдаваше и преди това предвид несигурността на
изхода от изборите. В деня след изборите пазарът отчете спад, придружен от нова
обезценка на валутата, но загубите бяха възстановени през следващите дни. Все пак
резултатът за месеца е негативен, като BIST 100 приключи със спад от 4.1%, а турската
лира се обезцени с 1.3% спрямо еврото, като загубите й от началото на годината
възлизат на 15%.
Румънският пазар остана стабилен през месеца, а българският отчете лек спад.
Хърватският индекс загуби 2% от стойността си, а сръбският се понижи с 1%.
През месеца стартирахме и инвестициите си в Гърция. През юни стана ясно, че страната
излиза от третата си спасителна програма през август и няма да има ново удължаване. В
продължение на 8 години, в които страната разчиташе на спасителни заеми, бяха
проведени редица реформи, предприети солидни мерки за намаляване на разходите,
както и приватизационни сделки.
До края на месеца ще бъде публикуван детайлен отчет за резултати на фонда за първото
полугодие, както и стратегията ни до края на 2018г.
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